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Dagsorden: 

 

18.30-19.30: Julefrokost 
 

19.30-19.50: 

1) Nyt fra elevrådet 

 

 

2) Meddelelser 

- Spørgsmål til udsendte meddelelser  

- Kort nyt fra medarbejderrepr. og øvrige 

- Ny mødedato for d. 25/3 (dialogmøde) 

 

19.50-20.00: 

3) ”Standen under Kloderupmosevang” 

    - Hvordan var oplevelsen af dette? 

    - Forældrebanken: Ønsker til videre proces? 

    - Valg – fik I henvendelser? 

 

20.00-20.30: 

 

 

 

 

4) Opfølgning på forældremødet 

    - Status på hvad der efterspørges – hvad har 

      de forældrevalgte fået af tilbagemeldinger? 

    - Hvad gør vi herfra? 

 

 

 

 

 

20.30-21.25: 

5) Skolens værdiregelsæt 

    - Kort status fra arbejdsgruppen 

    - Fremlæggelse og godkendelse af justerede 

      ordensregler 

    - Drøftelse af trivselsstrategien 

     

21.25-21.30: 

6)  Bestyrelsesvalg 2020 

     - Tilbagemeldinger fra forældrevalgte på  

        valg (ønsker I at udtræde/fortsætte?) 

       

     Nedenstående punkter tages på møde i uge  

      2: 

     - Overordnet tidsplan 

     - Fastsættelse af valgbestyrelse 

     - Fastsættelse af dato for valgmøde 

     - PR for valget  

 

6) Evt.  

Afbud:  

 

1) Elevrådet var ikke repræsenteret. 

Arbejder med at lave et oplæg om ”købmandsordningen” til 

bestyrelsen. 

Har fokus på snekastreglerne – ønsker at lave 2 ”baner”, så der 

kan differentieres på alder. 

2) CB:  Taler kort om syge/vikar-situationen i 0. klasse. 

- Forældreaula er startet. 

  -     MED-udvalget arbejder med den kommunalt initierede 

trivselsundersøgelse på et temamøde i januar. 

 - 4. klasserne har været afsted på ”Kend dit land” lejrtur. Det 

var en god tur. 

  

3) Standen ved Kloderupmosevang. 

Mange kom hen og snakkede. 

Man kunne se, at vi var til stede. God mulighed for 

opmærksomhed. 

Flere skrev sig på forældrebanken – det ”smittede”! 

Forældrebanken: Hvordan bliver den synlig for personalet? 

Ledelsen informerer personalet i januar. Der laves et 

opslag/sikker fildeling på Aula. Facebook kan også bruges (ikke 

med en oversigt, men med at reklamere for dens eksistens.). 

 

4) Hvad efterspørges: Følgende er citater fra forskellige 

bestyrelsesmedlemmer:  En større ærlighed – direkte tale. Det er 

ikke forældrene, der står for møderne. Personalet må gerne 

komme med ønsker/gode råd til forældrerådet. 

+ referat fra Sidsel og Line. (afventer!) 

Fra Line: 

lærerne er velforberedte 

- mødet er kort og indholdet relevant 

- at man som forældre får information om klassens status lige nu, og hvor 

vi bevæger os hen fremadrettet 

- pas på med at sætte forældrene ud af deres komfortzone 

- klar dagsorden som modtages inden mødet 

- sørg for at der er sat tid nok af til punktet eventuelt og til 

forældredrøftelser til sidst 

- lærerne skal være tydelige I, hvad de forventer af forældrene 

 

 

Hvad gør vi herfra: Der nedsættes et lille udvalg, der tager 

meldingerne fra bestyrelsen og sammenstilles med det 

nuværende princip. Der laves et oplæg til næste møde. OBS der 

blev ikke nedsat noget udvalg – punktet drøftes, hvor en 

sammenskrivning af tilbagemeldingerne kobles med det 

nuværende princips ordlyd! 

 

5) Ordensreglerne godkendt med 2 justeringer.  

Tankerne om mobbedefinition fra Mary-fonden indarbejdes i 

strategien. Side 2 arbejdes der med på næste møde. 
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----------------------------------------------------- 

Kommende punkter: 

Januar – 2 møder: 

Skolens kvalitetsrapport (møde 1) 

Opfølgning på decembermødet (møde 1) 

B & U politikken (møde 2) 

 

6) Hvordan stiller de 4 forældre, der er på valg, sig. Line er i tvivl, 

men vil gerne fortsætte. Sidsel trækker sig. Sussi vil gerne 

fortsætte. Jacob stopper. 

 

 

7) Evt. Sofie spørger om muligheden for at lave en støtteforening 

til økonomisk støtte osv.. Sofie tilbyder at kontakte Nr. Snede 

skoles bestyrelse om, hvad de har gjort. 

 

 


